«عشق را زري باران بايد جست»
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ره دیدار ماه
نویسنده :ریحانه محسنی

بسم رب الحسین
ثانیه ها ،ساعت ها و روزها را می شمرم
منتظرم
متنظر رفتن به وادی عشق
رفتن به کربال
بــه رســم عــادت کولــه مــی بنــدم .فصــل کولــه
بســتن هاســت .ذره ذره عالــم کولــه مــی بندنــد؛
حتــی شــن هــای بیابــان!
راه افتــاده ام ،هــوا هــوای توســت .بــوی خــاک نــم
خــورده مــی آیــد ،بــوی گل هــای شــقایق ،بــوی
«تــو»...
انــگار قــدم هایــم دســت خــودم نیســت ،اشــک
هایــم همینطــور .راهــم بــه ســمت ابدیــت اســت،
بــه جایــی کــه ثانیــه هــا معنــا ندارنــد ،جایــی کــه
ســلول بــه ســلول بــدن تســبیح مــی گوینــد.
می بینی؟
ایــن همــه آدم خالصانــه آمــده انــد تــا بــه «تــو»
برســند .بــه دل هــای لکــه دارشــان نــگاه نکــن.
پشــیمانند! در عمــق چشمهایشــان بغضــی را مــی
بینــی کــه گــواه بــر بازگشتشــان اســت.
آن طــرف تــر موکــب هــا صــف کشــیده انــد.
التمــاس هــا بــرای نوشــیدن حتــی یــک جرعــه
آب بــه گــوش مــی رســد .عاشــقانی هســتند کــه

اربعینی ها
شعر از سارا رستمی

زمــان آن هــا را یکهــزار و چهارصــد ســال دیرتــر
بــه صحــرای کربــا راه داده اســت.
پاهایــم انــگار بــه دو بــال تبدیــل شــده انــد .در
محضــر تــو وجــود جســمانی چــه ارزشــی دارد؟
روح تــو را طلــب مــی کنــد.
هــر چــه نزدیــک تــر مــی شــوم پاهایــم بیشــتر بــه
ســمتت پــرواز مــی کننــد .نگاهــم بــه گنبــدت می
افتــد .پاهایــم سســت اســت .زمزمــه یــا حســین از
هــر طــرف بــه گــوش مــی رســد.
مگــر چــه مــی کنــی بــا دل آدمهــا کــه اینگونــه
عاشــقانه و مخلصانــه صدایــت مــی زننــد؟
دســتم را روی ســینه ام مــی گــذارم و از تــه دل –
آنجایــی کــه عشــق خانــه دارد -مــی گویــم :ســام
آقــا!...
السالم علیک ایها الغریب
السالم علیک ایها المظلوم
السالم علیک ایها العطشان
السالم علیک یا اباعبداهلل...

اربعین آمد و عشاق همه صف به صف اند
رو به سوی حرم عشق همه جان به کف اند
آن یکی پای پیاده  ،دیگری پای کشان
با دلی پر غم از این رنج و بال  ،سینه زنان
این همه زائر و عشاق روند در پی دوست
همگی سینه زنان نوحه کنان  ،مقصد اوست
هذه الیوم چهلم بود از داغ حسین(ع)
چشم گریان شود و حال پریشان حسین(ع)
یا رب این سوگ و عزا بهر حسین بن علی(ع)
بپذیر از همه عالم تو خدایی و ولی

یک پیشنهاد قابل
تامل!
سخن سردبیر
الســام علیــک یااباعبــداهلل و علــی االرواح التــی
حلــت بفنائــک...
سالم
در ابتــدا  ،از طــرف تیم تحریریه و دســت اندرکاران
نشــریه شــهدا محــور بــاران ،فرارســیدن اربعیــن
شــهادت اباعبــداهلل الحســین (ع) را صمیمانــه
تســلیت مــی گویــم .امیــدوارم همــه ،چــه آنهایــی
کــه ایــن اربعیــن مهمــان بیــن الحرمیــن بودنــد و
چــه آنهایــی کــه مثــل مــن ،بازهــم از قافلــه عشــق
جاماندنــد کربالیــی شــده باشــند وامــام حســین
(ع) بانــگاه خریدارانــه بــه ایشــان نــگاه کــرده باشــد
و زیارتشــان را پذیرفتــه باشــد.
چندمــاه دیگــر تــا دومیــن ســالگرد تدفیــن
شــهدای گمنــام دانشــگاهمان مانــده و مــی
دانــم کــه حوالــی دی و بهمــن بازهــم عــده ای
از دانشــجویان ودانشــگاهیان شــیفته شــهدا عــزم
خــودرا جــزم کــرده وتحــت عنــوان ســتاد تکریــم
شــهدا ،بــه تــدارک یــادواره ونمایشــگاه وتئاتــرو
 ....مــی پردازنــد تــا ســالگرد شایســته ای بــرای
شــهدایمان تــدارک ببیننــد .امــا بــه گمــان مــن
بســیار زیباتــر و شایســته تراســت اگــر از هــم
اکنــون بــه فکــر یــک ســتاد دائمــی بــرای تکریــم
و بزرگداشــت شــهدایمان باشــیم .ســتادی کــه در
تمــام ایــام ســال ،پیگیــر اتفاقــات خوبــی مثــل
ســاخت یــک یادمــان مســتحکم وزیبــا ،برگــزاری
بهتریــن یــادواره هــا و آییــن غبارروبــی هفتگــی
و ارائــه محتــوای فرهنگــی و رســانه ای مناســب
باشــدو...
ایــن ســومین شــماره ازنشــریه بــاران اســت،
بــاران جایــی بــرای بازگویــی دغدغــه ها،ایــده هــا
و نظــرات ســازنده شماســت پیرامــون هرآنچــه
کــه بــه شــهدا مرتبــط اســت .نظــرات خــودرا بامــا
درمیــان بگذاریــد.
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علمدارعشق
ادامه...
درشــماره قبــل پنــج تــا از قوانیــن دهگانــه
شــهید ســید مجتبــی علمــدار بــرای تزکیــه و
تربیــت نفســش راباهــم مــرور کردیــم ،اینــک
ادامــه آن را بخوانیــد .شــاید شــماهم دوســت
داشــته باشــید قــول و قرارهایــی باخــود و
خدایتــان بگذاریــد.
قانون ششم:
حداقــل بایــد در آخریــن رکــوع و در کلیــه
ســجده هــای نمازهــای واجــب صلــوات
بفرســتم .اگــر بــه هــر دلیلــی نتوانســتم ایــن
عمــل را انجــام دهــم ،بایــد بــه ازای هــر
صلــوات  10ریــال صدقــه بدهــم و  100صلــوات
بفرســتم.
قانون هفتم:
حداقــل بایــد در هــر  24ســاعت  70بــار
اســتغفار کنــم .اگــر بــه هــر دلیلــی نتوانســتم
ایــن عمــل را بجــا آورم،

در  24ســاعت بعــدی بایــد  300بــار اســتغفار
کنــم و بــاز هــم  300بــه  600تبدیــل مــی
شــود.
قانون هشتم:
هــر کجــا کــه نمــاز را تمــام مــی خوانــم بایــد
در هفتــه  2روز را روزه بگیــرم ،بهتــر اســت کــه
دوشــنبه و پنــج شــنبه باشــد  ،اگــر بــه هــر
دلیلــی نتوانســتم ایــن عمــل را بجــا بیــاورم در
هفتــه بعــد بــه ازای دو روز  3روز و بــه ازای هــر
روز  100ریــال صدقــه بایــد بپــردازم .
قانون نهم:
در هــر روز بایــد  5مســئله از احــکام حضــرت
امــام (ره) را بخوانــم .اگــر بــه هــر دلیلــی
نتوانســتم ایــن عمــل را بجــا بیــاورم روز بعــد
بایــد  15مســئله بخوانــم .
اگــر بــه هــر دلیلــی نتوانســتم ایــن فریضــه
قانون دهم:
در هــر  24ســاعت بایــد  5بــار تســبیح حضــرت الهــی را انجــام دهــم بایــد بــه ازای هــر یکبــار ،
زهــرا(س) بــرای نمــاز یومیــه و  2بــار هــم  3مرتبــه ایــن عمــل را تکــرار کنــم .
بــرای نمــاز قضــا بگویــم.

چرا کوفه کوفه شد؟

شماره سوم

نویسنده :زهراسادات آقامیری
کوفــه آنقــدر روزهــای ناخوشــایند داشــته
کــه کمتــر کســی مایــل بــه مــرور کــردن
روزگارش بــرای رســیدن بــه انــدک روزهــای
خوبــش باشــد ،مثــل فیلــم هایــی کــه
شــخصیت اصلــی و مثبــت فیلــم ناگهــان
تغییــری صــدو هشــتاد درجــه مــی کنــد و
آرام آرام حــس تنفــر در مخاطــب ایجــاد مــی
شــود .امــا بیاییــد منصــف باشــیم کوفیــان
کســانی بودنــد کــه امــام علــی (ع) مدینــه
زهرایــش را رهــا کــرد تــا حکومــت جدیــدش
را در کنارآنــان بــر پــا کنــد ،از حــق نگذریــم
کوفیــان تشــنگان اصالحــات بــه دســت
امــام علــی (ع) بودنــد .شــهر آنهــا انتخــاب
امــام بــرای اصــاح و فرماندهــی امــت بــود.
بخواهیــم منصــف باشــیم امــام درابتــدا روی
کوفیــان حســاب بــاز مــی کــرد امــا فقــط
چنــد ســال طــول کشــید ،ســرانجام کوفیــان
عــوض شــدند و آنــگاه کــه ماهــی از آب
خســته شــود سرنوشــتش مــرگ در خشــکی
اســت و البتــه چنیــن نبــود کــه امــام از ایــن
آینــده نــه چنــدان دور خبرنداشــته باشــد.
کوفیــان زمانــی رنــگ باختنــد کــه احســاس
کردنــد بیشــتر از امامشــان مــی فهمنــد ،ســر
بــه ناســازگاری گذاشــتند و خطــوط دیــن و

ایمانشــان کــج شــد و بــه ناکجــا آبــاد رســید.
کم¬کــم دوران عهــد شــکنی و خــواری و
خفــت رســید و ننــگ کوفــه و کوفــی جماعــت
در تاریــخ ثبــت شــد و کوفــه شــد شــهر هــزار
چهــره و هــزار فرقــه و روی آســایش ندیــد.
کوفــه و روزگارش بــاز هــم تکــرار مــی شــود.
درشــهرهایی کــه انســان هــای باوجدانــش
عــوض می¬شــوند .درشــهرهایی کــه
انســانهایش رنــگ ایمــان از امــام خــود نمــی
گیرنــد و فکــر برتــری بــر امــام خــود دارنــد
شــاید حوادثــی غیرقابــل باورتــر و جبــران
ناپذیرتــر رخ دهــد.
بیاییــد بــه ســنت لقمــان حکیــم عهــد و
اطاعــت را از کوفــی جماعــت بیاموزیــم،
هرچــه آنهــا کردنــد مــا نکنیــم و اهــل کوفــه
نباشــیم تــا ســید علــی تنهــا بمانــد.
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